Polski ZwiązekHodowców i Producentów Trzody
Chlewnej ,,POLSUS'
ul. Rvżowa 90,02-495 Warszawa, www.polsus.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- do postępowania o udzielenie zamowienia publicznego o wartościszacunkowej

poniZej

progów ustalonych na podstawię art. 11 ust. 8 tj. poniżej 200 000 €, prowadzonego na
podstawie przepisów ustawy Prawo zamówięńpublicznych (t. jedn.: Dz.U. zż010 roku, Nr
I13, poz. 7 59 z poźn. zm.) w trybie przetargl nieograniczonego
na

zakup usług restauracyjnych i do§czących podawania posiłków oraz usług hotelarskich
w województwach warmińsko-mazurskim oraz lubelskim w czasie realizacjt I etapu
szkoleń w ramach dzińania,,Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i
leśnictwie", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich nalata2007-ż0I3, operacja
szkoleniowa ,,NOWOCZESNA I KOMPLEKSOWA PRODUKCJA PROSIĄT" (Umowa o
przyznanie pomocy nr 00002-6900-FA1900396113), dla rolników posiadających stada
powyżej żO loch, zlokalizowane na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem
województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warrnińsko-mazurskiego,
mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego i lubelskiego.
Sprawa numer

13/DRi\il/T'APA

3/20

Dy

'Warszawao II.12.2013r.
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Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowięnia zvlanajest w dalszej treści ,,SIWZ"
lub ,,specyfikacją".

1.

2.

R:OZDZIAŁ

I_

INFORMACJE DLA WYKONAWCÓ\il

ZamawiĄący.
Polski ZwiązekHodowców i Producentów Trzody Chlewnej ,,POLSUS"
ul. Ryżowa 90,02-495 Warszawa, www,polsus.pl
NIP: 526- 1 7 -18-940, REGON 000872680
tel.22882820I,22723 08 06, fax.22723 00 83, e-mail: polsus@)polsus.pl
Godziny urzędowania:07:30 - 15:00
Oznaczęnię postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakięm
3lz}l3lDRiWFAPA. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej
podane o znaczerie w kontakta ch z Zamawi aj ącym.
Postepowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty sporządzane i
dostarczane w postępowaniu, jak równiez umowa w sprawie zamówienia publicznego
będą w języku polskim.
3. Tryb postępowania.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówięń
publicznych (t. jedn.: Dz.U. z 2010 roku, nr 113, poz, 759 z poźn, zm.), zwanej dalej
ustawą Pzp. Wartośćprzedmiotu zamówienia jest mniejsza niz kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawię art.11 ust. 8 Pzp.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zaktą usług hotelarskich (noclegołvych) wTaz z usługami
restauracyjnymi i dotyczącymi podawania posiłków polegających na zapewnieniu
całodziennego wyżywi ęnia oraz serwisu kawowego łącznie na 15 (piętnaście) dwudniowych
szkoleń ręalizowanych w województwach warmińsko-mazurskim (10 szkoleń) orazlubelskim
(5 szkoleń). Każdego dnia szkolenie będzie trwało 8 godzin, czyli jedno szkolenie będzie
trwało łącznie 16 godzin z uwzględnieniem przerw na serwis kawowy i posiłki. Zamowięnie
zostaje podzielone na 6 części. Kńdy wykonawca/wykonawcy może złożycofertę na
realizację tylko jednej części zamówieni a, Szczegółowy opis poszczególnych częściznajduje
sięw załączniku nr 1 do SIWZ.
Tabela 1. Wykaz miejsc realizacji szkoleń w województwię warmińsko-mazurskim.
miejsce

powiat

miejscowość

Liczba szkoleń
dwudniowych

Dom Weselny Brzozie Lubawskie , Brzozie
Lubawskie 116, 13-306 Kurzętnik
Hotelik i Restauracja Copernicus,
Targowisko Dolne 1a,].4-260 Lubawa

nowomiejski

Brzozie

2

iławski

Targowisko

ostródzki

Grabinek

2

bartoszycki

Krawczyki

2

elbląski

Zastawno

1

Lp.
]..

2.
3,

4,
5.

Agrotu rystyka,,Zagroda-

G ra

binek",

Grabinek 38 a,'J,4-!O6 Szyldak
,, Mimoza" Gospodarstwo Agroturystyczne,
Krawczyki 2,'J,I-200 Ba rtoszyce
Gospoda rstwo Agroturystyczne i Ekofarma
,,Vitalis", Zastawno 37, 1,4-420 Młynary

RAzEM

Lubawskie
3

Dolne

10
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Tabela 2.Wykazmiejsc realizacji szkoleń w województwie lubelskim.
Lp.

miejsce

powiat

1".

ODR Końskowola, ul. Pożowska 8,

puławski

miejscowość
końskowola

Liczba szkoleń

dwudniowych
5

24-1,30 Końskowola

odległośóod poszczegolnych miejsc realizacji szkoleń nie moze byó większa niZ 5 km.

wyżtrwienie w mieiscu odtlywania sie szkolenia

1.@iprzerwakawowa(pierwszyidrugidzięńszko1enia)oraz
w temperaturze

Kolacja (pierwszy dzięń szkolenia). Posiłki zostaną podane
odpowiedniej dla każdego rodzaju dania.

a.
b,
c.
d.

Zwa

Danie główne mięsne
Dodatki: ziemniaki,ryż,fr7Ąki,surówki
Napoje zimną woda mineralna niegazowana, woda mineralna gazowana, sok

il.

przerwa kawowa I i II dnia w godz. 9-16, bez ograniczeń woda, soki,

kawa, herbata, cukier, śmietaŃa, cytryna, ciastka

ilI.
a.
b.
c.
d.
e.

Kolacia:
Bufet zzimnymiprzystawkami

Dodatki: pieczywo
Danie głowne mięsne w formie ciepłego posiłku
Napoje ciepłe: kawa, herbata, (dodatki: cytryna, cukier, mleko);
NapoJe zimne: soki, woda mineralna gazowana, woda mineralna niegazowana;

osób korzystających z usługi restauracyjnej - maksymalnie 23 osoby,
Zamawiający zastizega'sobie prawo do ostatecznęgo potwierdzenia liczbY osób
korzystająóychzusługi restauraryjnej i w związkuztymliczby posiłków w terminie 3

2. Liczba

dni przed dŃą rozpoczęcia szkolenia.

/

w

trakcie trwania
dwudniowych szkoleń w okresie od 1 stvcznia 2014 roku do 30 kwietnią?0l4 roku,
Terminy zostaną precyzyjnie określonew załączniku do umowy z Wykonawcą,
Zamawtapcy ,urt r"gu' sobie prawo do zmiany terminu/terminów usługi

3.

planowan} termin

terminy realizacji zamówienia

restauracyjnej na 3 dni przed planowaną datą szkolenia,
4. Wykonawc a zobowląiany jest do dostarczenia własnych naczyń, sztuócówjaki
wszystkich pozostałych elementów wymaganych do prawidłowej realizacji usługi,
również do serwowania posiłków oraz uprzątnięcia kńdorazowo pomieszczenia Po
zakonczęniu s zko l eni a.

NoCLEG
1.

planowany termin / terminy noclegu w trakcie trwania dwudniowYch szkolęń: w
okresię od 1 stvcznia 2014 roku do 30 krvietnia 2014 roku. Terminy zostaną
precyzyjnie określonę w zŃączniku do umowy z Wykonawcą,
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obejmuje od 1 do 2 dób, w zależnościod zapotrzebowania, które
Zamawiający przekńe Wykonawcy najpóźniej na 3 dni przed planowanym
zakwaterowaniem uczestników szkolenia.
3. Zamawiąący zastrzega sobie prawo do zmiany terminu/terminów szkoleń a w
związkuztymterminu/terminów noclegów najpóźniej na 3 dni przed planowanym
zakwaterowaniem uczestników szkolenia.
4, Liczba osób korzystających z usługi hotelarskiej - maksyma|nie 23 osobY.
Zarnawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby osób korzystalącYch z
noclegu w terminię najpóżniej 3 dni przed planowanym zakwaterowanięm
uczestników szkolenia.
5. Zakwatęrowanie w pokojach jedno- i dwuosobowych w zaleznościod liczbY
kobiet w stosunku do liczby mężczyzn orazliczby uczestników.
6. Pokoje z osobnym węzłem sanitamym.
7 Sniadania wliczone w cęnę pokoju.
8. Standard pokoi nie moze być niZszy niz standard turystyczny. Pokoje wyposażone
dodatkowo w pościeli ręczniki.

2. Nocleg

4.L Zamavłiający informuje, ze usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia

będą finansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), na Podstawie
umowy o przyznarlie pomocy nr 00002-6900-FA1900396113, w ramach działanta
"Szkolenia zawodowe dla osob zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" objętego
programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na |ata 2007-2013. Umowa została
zawarta pomiędzy Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA z siedzibą
w Warszawie ; konsoĄum 8 podmiotów, które reprezentuje PZHiPTCh
,,POLSUS" z siedzibąw Warszawie,
4,ż.Zamawiający dopuszcza mozliwośćskładania ofert częściowych. OPis częŚci
przedstawio no w'załączniku nr 1 do SIWZ. Jeden wykonawc a może złożYĆofertę
dla jednej częściz częściopisanych w załączniku nr 1 do slwz.
4 .3,Zamawiaj ący ni e dopusz cza mo żIiwo śc i skł adani a o fert wari antowYch.
4.4.Zamawiilący nie prŹewiduje możliwościudzielęniazamowień uzupełniającYch,
4.5.oznaczęnie CPV. Główny przedmiot: 55300000-3 (usługi restauracYjne i

posiłków), 5 5 1 00000_ 1 (usługi hotelarskie).
4.6.Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium,
Informacje o sposobie udzielania wyjaśnień dotyczących treściSIWZ.
5.l.Wszelkie informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują sobie faksem lub
drogą elektroniczną lub pisemnie z powołaniem się na numer Sprawy okreŚlonY w
pkt.2 niniejszej instrukcji dla Wykonawców.
S.2.WykonawĆa może zwróció się do Zarlawiającego o wyjaśnienie treŚci SIWZ.
Zimawiający obowiązany jest udzietió wyjaśnień nięzwłocznie, pod warunkiem,
ze wniosek'o wyjaśnienie treścispecyfikacji wpłynie do zamawiającego nie
póżniej niz do koRca dnia, w ktorym upływa połowa wznaczonego terminu
ikładania ofęrt. Jężęli wniosek o wyjaśnienie treścispecyfikacji wpłynie Po tYm
terminie lub doĘczy udzielonych wyjaśnień,Zarnawiający możę udzieliĆ
wyj aśnieńalbo pozo stawić wnio sek b ez r ozp atrzenia,
5.3.Treśćzapytafi'w1az z wyjaśnieniami zamawiąący zamieŚci na swojej stronie
internetowej, fld której zostńa udostępniona SIWZ, a takżę przekaże
Wykonawcom, którym na ich wniosek przekazał specyfikacj ę, bez ujawniania
źródęłzapytania.
doty czące podawania

5.
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5.4.W uzasadnionych przypadkach ZamawiĄący może, przed upływem terminu
składania ofert, zmienió treśćspecyfikacji. Dokonaną zmianę ZamawiającY
niezwłocznie zamieści na stronie internetowej oraz przekaze Wykonawcom,

którym ptzekazano specyfikację na ich wniosek.
5.5.Jezeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy azas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłużytermin składania ofert, o
czym poinformuje Wykonawców zamieszczając stosowne ogłoszenie w BZP, a
takżę zamieszczĄąc informację na swojej stronie internetowĄ oraz przekazując tę
informację Wykonawcom, którym przekazano specyfikację na ich wniosek.
5.6.W przypadku rozbieżnościpomiędzy treściąSIWZ a treściąwyjaŚnień, jako
obowiąĄącą należy przyjąć treśćdokumentu zawierającego poŻniejsze
świadczen ie zamawiające go.
.zamawiający wznacza do porozumiewania się z wykonawcami
o

5 .7

6.

7.

- w sprawach formalnych -

:

p. Katarzyna Skrzymowska, +48 22 882 82 01,

rnarketing@polsus.pl
- w sprawach merytorycznych - p. Anna Hammermeister, +48 22 882 82 02,
szkoleniafbpa@pol sus.pl
Warunki udziałuw postępowaniu, które muszą spełnić Wykonawcy.
6.1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegaó się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziŃu w postępowaniu, czyli nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielęnie zamowięnia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 oraz sPełniają
warunki, o których mowa w art. 22 lst. 1 ustawy Pzp a także w zakresie
określonymprzez Zarnawiapce go w niniej szym postępowaniu:
6.1.1. Wymogi dla Wykonawców:
Miejsce świadózenia usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia, moze
być oddalone od poszczegóInych miejsc, w których realizowane będą szkolenia,
pódanych w tabeli 1 i tabeli 2 pkt 4 SIWZ oTaz w zńącznlkunr 1 do SIWZ, o nie
więcej niz 5 km.
6.2.Ceiem v,rykazania spełnienia warunków określonych w pkt. 6,1 SIWZ,
Wykonawc a może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych Podmiotów,
nięza1ężnię od charakteru prawne go łączących go z nim stosunków. WYkonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŻ będzie
dysponował- zasóbami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczęgolnoŚci
przedstawić Zamawiającemu w tym celu pisemne zobo,wiązanie tYch
^oŹ"
podmiótów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
przy wykonywaniu zamówienia oraz dostarczyó PodPisane
torzystania z nich -nich
oświadczenia o spełnianiu warunków ldziału w
przez każdego z
postępowaniu opisanych w puŃtach 6.1, 6.i.1 SIWZ,
6.3.Wykónawcy samodzięlnie ubiegaj ący się o zamówienie musz ą wrykazaĆ, Że:
6,3.I. WaruŃi, ktorych niespełnienie stanowi podstawę wykluczenia z
postępowania, określonew art. 24 ust. 1 ustawy Pzp spełniają
samodzielnie.
6.3.2. Warunki określone w pkt. 6.1. i 6.1.1 SIWZ w rozdziale Informacje dla
Wykonawców spełniaj ą samodzielnie.
Oświadczenia dokumenty wymagane na potwierdzenie spełniania przez
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu.
w
7.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (formularz znajduje się
rozdzial'ę II SIWZ).
7.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziŃu w postępowaniu (formularz
znajduje się w rozdziale II SIWZ).

i
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7.3.Załącznik nr 1 do oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
(Formularz:,,Zobowięanie do udostepnienia wiedzy i doświadczenia" znajduje
się w rozdziale II SIWZ).
7.4, Alfi]€llny odpis z właściwegorejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalnościgospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. I pkt ż ustawy, wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.5.oryginń pełnomocnictwa do złożeniaoferty lub kopia pełnomocnictwa
potwierdzoiu prr", mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania ofertY
nie wynika z iwtych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się,
że peinomocnictwo do złożęniaoferty upoważnia równiez do poŚwiadczenia
za zgodnośćz oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz
z ofertą, chyba żę ztręśęipełnomocnictwa wynika co innego.
7.6.

8.

Podmioty zagraniczne powinny dostarczyó równowazne

dokumentY,
pochodzenia

przetłumaczone na jęryk polski, które obowiązują w kraju
Wykonawcy.
opis Śposobu przygotowania ofęrt oraz pozostałych dokumentów składanychwraz z

ofertą,

8.1.

Wykonawca biorący udział w postępowaniu winięn złożyÓ ofertę, sporządzoną
zgodnie ztreściąformularza zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ.

8.2.

Wrazzofertą Wykonawca powinien złożyc:

8.2.1. oświadczenieo braku podstaw do wykluczenia (formularz znĄdllje się w rozdzialę

II

SIWZ).

8.2.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziałuw postępowaniu (formllarzznajduje się
w rozdziale II SIWZ).

8.2.3. Zńącznik nr 1 do oświadczeniao spełnianiu warunków udziŃu w postepowaniu
(Formularz; ,,Zobowiązanię do udostepnienia wiedzy i doświadczęnia" znajduje się w
rozdzia|ę II SIWZ) - jeślidoĘczy.
8.2.5. Aktualny odpis z właściwegorejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalnościgospodarczej,w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oParciu
o art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed uPłYwem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;

S.2,6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych
dokumentow składanyóh *r- z ofertą, o ile prawo to nie wynika z iwtYch
dokumentów lub pełnomocnictw złożonychwraz z ofertą. TreśĆpełnomocnictwa musi
jednoznacznie wskazywac azynności, do wykonywania których pełnomocnik jest
upowazniony.
8.2.7. parafowany wzór umowy zawierający istotne postanowienia umowy znĄdującY się w
rozdzia|ę III, w załącznikunr 2 do SIWZ.

8.3.

Forma składanych dokumentów.

8.3.1. oferta oraz pozostałe dokumenty, w tym oświadczenia, dla których ZamawiającY
określiłwzory w niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie ztymi wzorami
co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
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8.3,2. Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem niewazności, w formie pisemnej
zapewniającej pełną czytelność jej treścioraz podpisana w sposób umożliwiający
identyfikację osoby ją składającej (dokument obejmujący treśćoŚwiadczenia
stanowiącego treśćoferty powinien być podpisany własnoręcznie przęz osobę
uprawnioną).

8.3.3. Oferta otaz pozostałe dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawic wTaz zich
tłumaczeniem na język polski.
8.3.4. Wszystkie strony oferty oraz pozostałych dokumentów powinny byĆ podpisane lub
purń*un. pTzez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treścioferty lub w treści
pozostałych dokumentów sporządzanych przęz Wykonawcę (poprawki, przekreŚlenia,
dopiski) powinny byó podpisane lub parafowane przez Wykonawcę - w przeciwnym
wypadku nie będą uwzględniane.

8.3.5. Strony oferty oraz pozostałych dokumentów powinny być trwale ze sobą połączone i
kolejno ponumerowane. W tękścieoferty powinna być umieszazona informacja o
ilościstron wszystkich składanych dokumentów.
8.3.6. W przypadku, gdyby oferta lub składanę wraz z nią dokumenty zawierńy informacje,
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej kónkurencji, Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątPliwoŚci
zastrzec, które spośród przedstawionych informacji stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznYm
Ópakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane, z zachowaniem ciągłoŚci
n_umeracji stron oferty. Nie mogą stanowió tajemnicy przedsiębiorstwa informacje
podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące cenY,
ierminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatnościzawartYch
w ofercie.

8.3,7. Dokumenty winny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodnoŚĆ z
oryginałem przez Wykonawcę.

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
8.3.8. W przypadku
^przypadkuWykonawców
podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca, koPie
w
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winnY

zostaó poświadcz one zazgodnośćz oryginńem odpowie dnio przez Wykonawcę lub te

podmioty.
8.3.9.

8.4.

Jezeli złożonaprzęz Wykonawcę kopia dokumentu okaże się nieczytelna lub wzbudzi
wątpliwości co ao jej prawdziwości,wówczas Zamawrujący zńąda przedstawienia
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii danego dokumentu.
ofertę wTaz zpozostałymi dokumentami na|eży umieścićw zamkniętym oPakowaniu,
odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
uniemożliwiającym
-powinno
byó oznaczone nazwą (firmą lub imieniem i nazwiskiem)
opakowanie
i adresem Wykonawcy oraz opisane:

Polski ZwiązekHodowców i Producentów Trzody Chlewnej ,,POLSUS'
ul. Ryżowa 90r02-495 Warszawa

Strona 7 z 35

w Wznaczonym terminie, chyba zę mimo ich złożęnia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo koniecznebędzie uniewaznienie postępowania. Złożonęna wezwanie
ZamawiĄącego oświadczeniai dokumenty powinny potwierdzać spełnianie
odnośnych warunków nie później ntżw dniu, w którym upłynąłtermin składania ofert.

1I.4. W toku dokonyłvania badania i oceny ofęrtZamawiający może żądaó udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnieńdotyczących treścińożonych przez nich ofęrt.
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczącychzłożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

11.5. Zamawiający w celu ustalenia, czy

oferta zawieta rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, wezwie pisemnie Wykonawcę do złożenia w wznaczonym
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokoŚĆ
ceny, stosując procedurę określonąw ań. 90 ust. I+3 Pzp. Jeżeli Wykonawca, w
:u.ryznaazonym przęz Zamawiającego terminie, nie zŁoży wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz zdostarczonymi dowodami potwierdzi, żę ofęrta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, wówczas
Zamawiaj ący o drzuci o fertę.

11.6.

Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie;

2) oczywiste omyłki rachuŃowe, z

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek;

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją

istotnych

warunkow zamówienia, niepowodujące istotnych zmlan w treści oferty;

_ nięzwłocznię zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostńapoprawiona.

1J.1. Zarnawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec

tego

Wykonawcy okoliczności wskazane w afi. 24 ust.1 lub ust. 2 ustawy Pzp.

11.8. Zamawiający odrzuci ofertę

w

przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek

określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

n.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej oraz sposób oceny ofert i wybór ofertY
najkorzystniej szej

12.L

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie
v,ryłącznie kryerium ,,Całkowita cena brutto" (C) o wadze wynoszącej 100%.
Całkowita cena brutto oferty to suma: ceny jednostkowej brutto za usługę
restauracyjną i dotyczącą podawania posiłków na 1 osobę na dwudniowe szkolenię
oraz cena jednostkowa za usługę hotelarską za osobę za dobę Wrńona w PLN, Ocena
ofert zostanie dokonana według sposobu określonego w pkt I2.3 + I2.4.

12.2. ocenie

|2.3.

.

będą podle gać v,ryłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Ofercie z napiższą całkowitą ceną brutto dla danej częściZamawiający w kryterium
,,Całkowita cena brutt o" przyzna 100 pkt, a pozostałym ofertom złożonymna tę samą
częśćodpowiednio, tj. zgodnie ze wzoręm zamieszczonym ponizej (puŃtacja do
dwóch miejsc po przeciŃu). Oferty, które uzyskająnajv,ryższą ilośĆpuŃtów zostaną
uznane za najkorzystni ej sze.
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Najnższa całkowita cena brutto spośród cen wsrystkich
nieodrzuconych ofert na daną część

Q=

calkowita cena brutto ocenianej oferĘ na daną (tę samą)

x 100 pkt

część

12.4. Zostanię wybranych w sumie 6 ofert, po jednej dla każdej częścio nąWższej liczbie
puŃtów dla danej częścizamówienia. Ieżeli więcej niż jedna oferta na daną częŚc

zamówięnia uzyska najv,ryższą liczbę punktów, Zamawiąący wezwie Wykonawców,
którzy złożylite oferty, do złożenia - w terminię określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferowaĆ cen
wy ższy ch niż zaofer owane w złożonych o fertach.

13.

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych.

13.1. Niezwłocznie po wyborze ofęrt Zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich
Wykonawców, którzy złożąoferty, o wyborze ofert najkorzystniejszych,
oWykonawcach, którzy zostali wykluczeni zpostępowania, oTaz o Wykonawcach,
których oferty zostńy odrzuconeo podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
W zawiadomieniu Zamavłiający zawrze również informację o terminie, okreŚlonYm
zgodnie z art. 94 Pzp, po którego upływie moze zostac zawarta rrmowa w sprawie
zamówienia publicznego objętego postępowaniem, a takżę pozostałe informacje,
o których mowa w art. 92 ust. I Pzp.

I3.ż. Informację o wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający równiez

zamieŚci
nięzwłocznie na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej
siedzibie.

14.

Unieważnienie postępowania oraz zawadomienie o uniewaznieniu.

I4.t.

Zamawiający unieważni postępowanie
ustawy Pzp.

w

przypadkach określonych wart.93 ust.

1

I4.2. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przycz\n\

faktyczne i prawne unieważnienia. W przypadku unieważnienia postępowania Przed
upływem terminu składania ofert, przedmiotowe zawiadomienie zostanie przekazane
wsŹystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielęnie zamówięnia w drodze
zamięszczęnia stosownej informacji na stronie internetowej, na której zostŃa
udostępniona specyfikacja istotnych waruŃów zamówienia. Natomiast w PrzYPadku
rrniewaznienia postępowania po upływie terminu składania ofert - zawiadomienie o
unieważnieniu zostani e przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli ofertY.

15.

Udzielenie zamówienia.

15.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom, których oferty zostaną

uznafuę Za

najkorzystniejsze.

t5.ż. Wykonawca, który złoĘnajkorzystniejszą ofertę będzie zobowia;zany do zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego na waruŃach określonychw złożonej
pTzęzsiebie ofercie otazw zał.ącznikunr 2 do SIWZ w Rozdziale III SIWZ.

15.3. IężęliWykonawca, którego oferta zostil.awybrana, uchyli się od zawarcia umowY lub
nie dopełni formalno ścizwiązanych z podpisaniem Umovry, ZamawiĄącY będzie
mógł wybrać ofertę/oferty najkotzystniejszą spośród pozostałych ofert nieodrzuconYch
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na daną częśc,bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że będą zachodztc
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

16,

Opis sposobu obliczenia całkowitej ceny brutto oferty.

16.1. Całkowita cena brutto oferty zostanie podana przez Wykonawcę jako suma cen

jednostkowych brutto za wszystkie zamawianę ptzez Zamawiającego usługi łącznie,
czyli za usługę restauracyjną i dotyczącą podawania posiłków na 1 osobę na
dwudniowe szkolenie oraz cenajednostkowa brutto za usługę hotelarską za osobę za
dobę.

obejmowaó wszystkie koszty jednostkowe brutto
związane z r ea\izaĄ ą przedmiotu zamówieni a.
Całkowita cena oferty musi być ceną brutto wyrażonąw złotych polskich (PLN).

16.ż. Całkowita cena brutto oferty winna
16.3.

|6.4.

Cena zaoferowana przezWykonawcę w ofercie nie będzie zmięntana w toku realizacji
umowy i nie będzie podlegać wa\oryzacjt.

16.5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą/Wykonawcami, z którym zostanie

na realizację zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, będą
prowadzone w złotych polskich (PLN) - Zamawiający nie dopuszczawalut obcYch.
16,6. Zausługi niewykonane wynagrodzenie nie przysługuje. Za świadczenia dokonanębez
zlęcęnia lub stanowiące samowolne niedostosowanie się do waruŃÓw umowY,
za,warta umowa

wynagrodzenie nie przysługuj e,

17. Formalnościjakie powinny zostac

dopełnione
Wykonawcę/Wykonawców przed zawarcięm umowy:

17.1.

przez

wybranego

Wskazanie osób umocowanych do za,warcia umowy oTaz złożęnieoryginałów
pełnomocnictw lub poświadczonych notarialnie za zgodnośó z orygtnałem koPii
pełnomocnictw, lub sporządzonych przęz notariusza odpisów, lub wYciągów Z
pełnomocnictw, lub kopii pełnomocnictw poświadczonych za zgodnoŚĆ z orYginałem
przęzmocodawcę - o iie do zawarcia umowy ptzez wskazaną osobę wymagane będzie
pełnomocnictwo;

I].2.Dostatczenie Zamawiającemu potwierdzon€1 za zgodnośćz oryginŃem koPii umowY
regulującej współpraóę podmiotów składających wspólną ofertę dotyczy
Wykonawców, którzy wspólnie uzyskali zamówienie.
1

7.

3. Dostar czenia załącznikow do Umowy.

18,

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzYskaniu
zamówieni a oraz ponieśli lub mogą ponieśćszkodę w wyniku naruszenia PTZżZ
zamawiającego pizepisów ustawy pzp przysługują środki ochrony prawnej

18.1. Wykonawcom

i

przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

wyŁącznie od niezgodnej zprzepisami ustawy Pzp czYnnoŚci
Zamawiają."gó poójętej w postępowaniu o udzięlenie zamówienia lub zanięchania
czynności,'OÓ r.tOrej Zamańający jest zobowiązany na podstawie tej ustawY, tj.
v,ryłącznie wo b e c czynno śc i Z amaw taj ąc e go p o e gaj ących na :

I8,ż. odwołanie przysługuje

1

1)

opisie sposobu dokonywania oceny spełniania waruŃów udztałuw postęPowaniu;

2) wykluczeniu Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzuceniu oferty Odwołującego.
Strona
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18.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem ęlektronicznym weryfikowanym za
pomocą waznego kwalifikowanego certyfikatu.

18.4. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania Wykonawcy informacji o czynnoŚci
ZarlawiĄącego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeIi zostńy przesłane
faksem lub email'em, albo w terminie 10 dni

-

jeżeli zostńy przesłane w inny sposób;

18.5. Odwołujący przesyŁa kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznaó się zjego treŚcią przed
upływem tego terminu, Domniemywa się, iZZamawiający mógł zapoznaÓ się z treŚcią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego koPii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomoaą faksu lub drogą
elektroniczną (email' em).

18.6. Na orzeczenie Krajowej lzby OdwoławczęJ Gj.wyrok lub postanowienię kończące
postępowanie odwoławcze) stronom otaz Uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwegodla siedziby Zamawiąącego,
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ROZDZIAŁ II DOKUMENTY DO PRZYGOTOWANIA OFERTY
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ośWIADCzENIE o BRAKU poDSTAw Do wvKLUCzENIA z poSTĘpoWANIA

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonęgo przez, Polski Związek Hodowców i Producentów TrzodY
Chlewnej ,,POLSUS" na zakup usług restauraryjnych i doĘczących podawania Posiłków
oraz usług hotelarskich w województwach warmińsko-mazurskim oraz lubelskim w

I

ramach dzińanta ,,Szkolenia zawodowe dla osób
zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
czasię realizacii

na lata

etapu szkoleń

w

2001-2013, operacja szkoleniowa ,,NOWOCZESNA

I

KOMPLEKSOWA

pR9DUKCJA PROSIĄT" (Umowa o ptzyznanie pomocy nr 00002-6900-FA1900396113),
dla rolników posiadających stada powyżej 20loch, zlokalizowane na terenie całego Waju, ze

szczególnym uwzględnieniem województwa wielkopolskiego, kujawsko-Pomorskiego,
warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego i lubelskiego, sPrawa

num€r

3/2013/DRiWFAPA, niniejszym składamy oświadczenie o braku podstaw

do

wykluczenia składającego/-ych Ofertę z postępowania o udzielenie zamówienia Publicznego
na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

dnia _. _.2013 r.
(miejscowość)

(podpis upełnomocnioneg o prze dstawicielq WykonawcyflVykonawców)
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ośwIADCzENIE o SrEŁNIANIu WARUNKow UDzIAŁU w poSTĘpowANIU

Nawiązując do ogłoszęnia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego przez, Polski Związek Hodowców i Producentów TrzodY
Chlewnej ,,POLSUS" na zakup usług restauracyjnych i doĘczących podawania posiłków
oraz usług hotelarskich w województwach warmińsko-mazurskim oraz lubelskim w
czasie reaiizacji I etapu szkoleń w ramach dzińarlia ,,Szkolenia zawodowe dla osób
zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013, operacja szkoleniowa ,,NOWOCZESNA I KOMPLEKSOWA
pRODUKCJA PROSIĄT" (Umowa o przyznanię pomocy nr 00002-6900-FA1900396113),
dla rolników posiadających stada powyżej 20loch, zlokalizowane na terenie całego ktaju, ze
szczegolnym- uwzgiędnieniem województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego,
*u.rnińrko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego i lubelskiego, sPrawa
numer 3/2013/DRiW/FAPA, niniejszym składamy oświadczenie o spełnianiu PIZęZ
składająceg olych Ofertę waruŃu udziału w postępowaniu określonego przez Zamawtającego
w pki. o.i,t ninlejszej SIWZ oraz określonego na podstawie art. 22 ust,1 ustawY PzP
zwłaszczaw zakresie:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonejdziŃalności lub

czynnoŚci, jeżeli

przepi sy prawa na*adają obowi ązek ich po siadani a;

2,

posiadania wiedzy i doświadc zenia niezbędnego do wykonania zamowienia;

3.

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oTaz osobami zdolnYmi do
wykonania zamówienia;

4.

znajdowania się

w

sytuacji ekonomicznej

i

finansowej zapewniającej wYkonanie

zamówienia.

dnia _. _.2013 r.
(miejscowość)

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców)
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Za|ączniknr 1 do Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Formularzz ,rZobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia"

Pełne dane adresowe Zobowiązanego:
Nazwa (firma lub imię i nazwisko)
Nr telęfonu/nr faksu
..r.rr!.t..!.,

Adres

Adres do korespondencji
e-mail:

Nr NIP

Nr REGON

Nr KRS
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego przez Polski Związek Hodowców i Producentów TrzodY
Chlewnej ,,POLSUS" na zakup usług restauracyjnych i doĘczących podawania posiłków
oraz usług hotelarskich w województwach warmińsko-mazurskim oraz lubelskim w
czasię rea\izacji I etapu szkoleń w ramach działania ,,Szkolenia zawodowe dla osób
zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

2007-2013, operacja szkoleniowa ,,NOWOCZESNA I KOMPLEKSOWA
PRODUKCJA PROSIĄT" (Umowa o przyznanie pomocy nr 00002-6900-FA1900396113),
dla rolników posiadających stada powyże120loch, zlokalizowane na tęrenie całego l<raju, ze
szczegóInym uwzględnieniem wojewodztwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego,
warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego i lubelskiego, sprawa
num€r 3/2013/DRiWT'APA, zobowiązujemy się na cz.as realizacji przedmiotowego
zamówienia, wynikający z oferty złożonejprzęz Wykonawcę/ów:

na lata

l

.l

do udostępnienia jemu/im naszej wiedzy i doświadczęnia zdob,ytego podczas zrealizowanych
przęznas umów na usługi wskazanych na potwierdzenie spełniania waruŃu, o którym mowa
w pkt 6.1., Rozdziału I SIWZ, oraz deklarujemy oddanie jemr-r/im do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wyko4ywaniu przedmiotowego
zamówienia.

Oświadczamy, że w tym celu zawarliśmy z Wykonawcą składającyq Ofertę umowę o
*
.';.......
UmOWę
współpracy* / umowę doradczą* l
*

niepotrzebne skreślićlub wpisać właściwe

dnia _, _.201,3 r.
(miejscowość)
(podpis upełnomocnioneg o
prz e d staw

ic

ie

I

a Z o b ow i ązan e g

o

)
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Za|ączniki do SIWZ
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Załqcznik nr ] do SIWZ

Opis poszczególnych częścizamówienia

Zakup usług hotelarskich (noclego!\Tch) wraz z usługami restauracyjnymi i dotyczącymi
podawania posiłków polegających na zapewnieniu całodziennego wyżywtenia oraz serwisu
kawowego na 2 (dwa) dwudniowe szkolenia realizowane w województwie warmińskomazurskim, w powiecie nowomiejskim w miejscowości Brzozie Lubawskie. Miejsce:
Dom Weselny Brzozie Lubawskie ,Brzozie Lubawskie 116, 13-306 Kurzętnik.
Odległośćod miejsca realizacji szkolenia nie może być większa niż 5 km.

1.

a.
b.
c.
d.

Wyżywienie w miejscu odbywania się szkolenia
Obiad dwudaniowy i przetwa kawowa (pierwszy i drugi dzięń szko|enia) oraz
Kolacja (pierwszy dzień szkolenia). Posiłki zostaną podane w temperaturze
odpowiedniej dla kńdego rodzaju dania.

I.

]

il.
a.
b.
c.
d.
e.

Obiad dwudaniowy z uwzględ,irieniem następujących pozvcji:
Zupa
Danie główne mięsne
Dodatki: ziemniaki, ryż, fr7Ąki, surówki
Napoje zimne: woda mineralna niegazowana, woda mineralna gazowana, sok
Przerwa kawowa I i II dnia w godz. 9-16,bez ograntczęit'. woda, soki,
kawa, herbata, cukier, śmietanka, cytryna, ciastka
III.Kolacja:
Bufet zzimnymiprzystawkami
Dodatki: pieczywo
Danie główne mięsne w formie ciepłego posiłku
Napoje ciepłe: kawa, herbata, (dodatki: cytryna, cukier, mleko);
Napoje zimne: soki, woda mineralna gazowara, woda mineralna niegazowana;

2.

Liczba osób korzystających z usługi restauracyjnej - maksymalnie 23 osobY.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ostatecznego potwierdzenia liczbY osób
korzystających zusługi restauracyjnej i w zwtązku ztymliczby posiłków w terminie 3
dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
3. planowan} termin / terminy realizacji zamówienia w trakcie trwania

dwudniowychszkoleńwokresieodlsqlcznia2014rokudo30kwietnia2014roku.
Terminy zostaną precyzyjnie określonew załączniku do umowy z Wykonawcą,
Zamańający zastrzega sobie prawo do zmiany terminrr/terminów usługi na 3 dni
przed planowana datą szkolenia.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia włastych naczyń, sztuócow i
wszystkicir pozostałych elementów wymaganych do prawidłowej reaIizacji usługi, jak

4.

Strona

2l z35

również do serwowania posiłków oraz uprzątnięcia kńdorazowo pomieszczenla po
zakonczeniu szko l enia.

NoCLEG

1.
2.

4,

5.
6.
1
8.

Planowany termin / terminy noclegu w trakcie trwania dwudniowych szkoleń: w okresię
od 1 stycznia 2014 roku do 30 kwietnia 2014 roku. Terminy zostaną precyzyjnie
określone w załączniku do umowy z Wykonawcą.
Nocleg obejmuje od 1 do 2 dób,w zalężnościod zapotrzębowartla.
Zanawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu/terminów szkoleń a w związku z
tym terminr.r/terminów noclegów najpóźniej na 3 dni przed planowanym
zakwaterowaniem uczestników szkolenia.
Liczba osób korzystających z usługi hotelarskiej - maksymalnię 23 osoby. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zmiany ltczby osób korzystających z noclegu najPÓŻniej w
terminie 3 dni przed planowanym zakwatęrowaniem uczestników szkolenia.
Zakwaterowanie w pokojach jedno- i dwuosobolvych w zalężnościod liczby kobiet w
stosunku do liczby mężczyzn oruzliczby uczęstników.
Pokoje z osobnym węzłem sanitamym.
Śniadania wliczone w cenę pokoju.
Standard pokoi nie może byc niższy niz standard turystyczny. Pokoje wyposazone
dodatkowo w pościel i ręczniki.
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Zakup usług hotelarskich (noclego!\Tch) wraz z usługami restauracyjnymi i dotyczącymt
podawania posiłków polegających na zapewnieniu całodziennego wyżywienia oraz serwisu
kawowego na 3 (trzy) dwudniowe szkolenia realizowane w wojewódzfwie warmińskomazurskim, w powiecie iławskim w miejscowości Targowisko Dolne. Miejsce: Hotelik i
Restauracja Copernicus, Targowisko Dolne la,l4-260 Lubawa.
Odległośćod miejsca realŁacji szkolenia nie może być większa niż 5 km.
Wyzywienie w miejscu odbywania się szkolenia

1.

Obiad dwudaniowy i przetwa kawowa (pierwszy i drugi dzień szkolenia) oraz Kolacja
(pierwszy dzieft szkolenia). Posiłki zostaną podane w temperaturze odpowiedniej dla
kuZdego rodzaju dania.

I.
a.
b.
c.
d.

Obiad dwudaniowy z uwzględnieniem następujących pozycji:
Zupa
Danie główne mięsne
Dodatki: ziemniaki, ryż,fr7Ąki, surówki
Napoje zimne: woda mineralna niegazowana, woda mineralna gazowana, sok

il.

Przerwa kawowa I i II dnia w godz. 9-16,bez ograniczeń: woda, soki, kawa,
herbata, cukier, śmietaŃa, cytryna, ciastka

m.

Kolacja:
Bufet zzimnymi przystawkami
Dodatki: pieczywo
Danie główne mięsne w formie ciepłego posiłku
Napoje ciepłe: kawa, herbata, (dodatki: cytryna, cukier, mlęko);
Napoje zimne: soki, woda minęralna gazowaną woda mineralna niegazowana;

a.
b.

c.
d.
e.

Liczba osób korzystających z usługi restauracyjnej - maksymalnie 23 osoby.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ostatecznego potwierdzenia liczby osób
korzystających z usługi restauracyjnej i w zwtązku z tym liczby posiłków w terminie 3 dni

2.

przed datą r ozp o częcia szko lenia.
Planowany termin / terminy realizacji zamówienia w trakcie trwania dwudniowych
szkoleń w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 kwietnia 2014 roku. Terminy zostaną
precyzyjnie określone w załączniku do umowy z Wykonawcą. Zurlawiąący zastrzega sobie
prawo do zmiany terminł_/terminów usługi na 3 dni przedplanowana datą szkolenia.

3,

4.

Wykonawca zobowięany jest do dostarczenia własnych naczyń, sztućców i
wszystkich pozostałych elementów wymaganych do prawidłowej realizacji usługi, jak
równięż do setwowania posiłków oTaz uprzątnięcia każdorazowo pomieszczenia po
zakończęniu

s

zko l eni a.
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NoCLEG

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.

Planowany termin / terminy noclegu w trakcię trwania dwudniowych szkoleń: w okresie
od 1 stvcznia 2014 roku do 30 kwietnia 2014 roku. Terminy zostaną precyzyjnie
określone w zŃączniku do umowy z Wykonawcą.
Nocleg obejmuje od 1 do 2 dób,w zależnościod zapotrzebowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu/terminów szkoleń a w związkuz
tym terminr-r/terminów noclegów najpóźniej na 3 dni przed planowanym
zakwaterowaniem uczestników szkolenia.
Liczba osób korzystających z usługi hotelarskiej - maksymalnię23 osoby. Zamawiąący
zastrzega sobie prawo do zmiany liczby osób korzystających z noclegu najpóźniej w
tęrminie 3 dni przed planowanym zakwatęrowanięm uczestników szkolenia.
Zakwaterowanie w pokojach jedno- i dwuosobovvych w zależnościod liczby kobiet w
stosunku do liczby mężczyzn oruz liczby uczestników.
Pokoje z osobnym węzłem sanitarnym.
Sniadania wliczone w cenę pokoju.
Standard pokoi nie moze byó niższy niz standard turystyczny. Pokoje wyposazone
dodatkowo w pościel i ręczniki.
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Zakup usług hotelarskich (noclegowych) wraz z usługami restauracyjnymi i dotyczącymt
podaw_ania posiłków polegających na zapewnieniu całodziennego wyżywienia oraz serwisu
kawÓwego na 2 (dwa) dwudniowe szkolenia realizowanę w województwie warmińskomazurskim, w powiecie ostródzkim w miejscowości Grabinek. Miejsce: AgroturysĘka
,,Zagroda- Grabinek"o Grabinek38 a, 14-1,06 Szyldak.
Odległośćod miejsca realizacji szkolenia nie może być większa niż 5 km.
Wyżywienie w miejscu odbywania się szkolenia

przerwa kawowa (pierwszy i drugi dzięh szkolenia) oraz
Kolacja (pierwszy dzień szkolenia). Posiłki zostaną podane w temperaturze odpowiedniej dla

1.

Obiad dwudaniowy

i

kazdego rodzaju dania.

I.
a.
b.
c.
d.

Obiad dwudaniowy zuwzględnieniemnastępującychpozycji:
Zupa
Danie główne mięsne
Dodatki: ziemniaki, ryż,frfiki, surówki
Napoje zimne: woda mineralna niegazowana, woda minęralna gazowana, sok

il,

Przerwakawowa I i II dnia w godz. 9-I6,bez ograniczeń: woda, soki, kawa,herbata,
cukier, śmietaŃa, cytryna, ciastka

ru.
a.
b.
c,
d.
e.

Kolacja:
Bufet zzimnymiprzystawkami
Dodatki: pieczywo
Danie główne mięsne w formie ciepłego posiłku
Napoje ciepłe: kawa, herbata, (dodatki: cytryna, cukier, mleko);
Napoje zimne: soki, woda mineralna gazowaną woda mineralna nlęgazowana;

Liczba osób korzystających z usługi restauracyjnej - maksymalnie 23 osobY.
Zarnawiający zastrzega sobie prawo do ostatecznego potwierdzenia LiczbY osób
korzystających z usługi restauracyjnej i w związku z tym liczby posiłkow w terminie 3 dni

2.

przed datą r ozpo częcia s zko lenia.
Planowany termin / terminy realizacji zamówienia w trakcie trwania dwudniowych
i,
szkoleń w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 kwietnia 2014 roku. Terminy zostaną
precyzyjnie określonew zńączniku do umowy z Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie
p.u*o do zmiany terminrr/terminów usługi na 3 dni przed planowana datą szkolenia.
4. Wykonawc a zobowiązany jest do dostarczenia własnych naczyń, sztuóców i

wszystkiclr pozostałych elementów wymaganych do prawidłowej rea|izacji usługi, jak
również do setwowania posiłkow oraz uprzątnięcia każdorazowo pomieszczenia Po
zakohczeniu

s

zko l eni a.
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1.

Planowany termin / terminy noclegu w trakcie trwania dwudniowych szkoleń: w
okresie od 1 stycznia 2OI4 roku do 30 kwietnia 2014 roku. Terminy zostaną precyzyjnie
określone w zńączniku do umowy z Wykonawcą.
2, Nocleg obejmuje od 1 do 2 dób,w zależnościod zapotrzębowania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu/tęrminów szkoleń a w
związku z tym terminrr/terminów noclegów najpóźniej na 3 dni przed planowanym
zakwaterowaniem uczestników szkolenia.
4. Liczba osób korzystających z usługi hotelarskiej - maksymalnie 23 osobY.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby osób korzystających z noclegu
najpóżniej w terminie 3 dni przed planowanym zakwaterowaniem uczestników szkolenia.
5. Zakwaterowanie w pokojach jedno- i dwuosobovvych w zalężnościod liczby kobiet
w stosunku do liczby mężczyzn orazliczby uczestników.
6. Pokoje z osobnym węzłem sanitarnym.
7. Śniadania wliczone w cenę pokoju.
8. Standard pokoi nie może byó niższy niż standard turystyczny. Pokoje wyposźone
dodatkowo w pościeli ręczniki
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Zakup usług hotelarskich (noclegovrych) wraz z usługami restauracyjnymi i dotyczącymi
podawania posiłków polegających na zapewnieniu całodziennego wyżywienia oTaz serwisu
kawowego na 2 (dwa) dwudniowe szkolenia realizowane w województwie warmińskomazurskimo w powiecie bartoszyckim w miejscowości Krawcryki. Miejsce: ,.,NIimoza"
Go s p o darstwo Agrotu rystyczn e, Krawcryki 2,'1,1,-200 B arto sryc e.
Odległośćod miejsca realizacji szkolenia nie może być większa niż 5 km.
wyż}.wienie w miejscu odb},wania się szkolenia

przerwa kawowa (pierwszy i drugi dziei szkolenia) oraz
Kolacja (pierwszy dzień szkolenia). Posiłki zostaną podane w temperaturze odpowiedniej dla

1.

Obiad dwudaniowy

t

kazdego rodzaju dania.
I.
a.

b.
c.
d.

Obiad dwudaniowy z uwzg|ędnieniem następuj ących pozycj

i

:

Zwa

Danie główne mięsne
Dodatki : ziemniaki, ryż, frYki, surówki
Napoje zimne: woda mineralna niegazowana, woda mineralna gazowana, sok

11.

Przęrwakawowa I i II dnia w godz. 9-I6,bez ograniczeń: woda, soki, kawa,herbata,
cukier, śmietaŃa, cytryna, ciastka

ilI.
a.
b.
c.
d.
e.

Kolacja:
Bufet zzimnymiprzystawkami
Dodatki: pieczywo
Danie główne mięsne w formie ciepłego posiłku
Napoje ciepłe: kawa, herbata, (dodatki: cl,tryna, cukier, mleko);
Napoje zimne: soki, woda mineralna gazowana,woda mineralna niegazowana;

Liczba osób korzystających z usługi restauracyjnej - maksymalnie 23 osobY.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ostatecznego potwierdzenia |iczby osob
korzystających z usługi restauracyjnej i w związku z tym liczby posiłkow w terminie 3 dni

2.

pr zed datą rczpo częcia szko lenia.

Ż.

Planowany termin / terminy realizacjt zamówienia w trakcie trwania dwudniowYch
szkoleń w okresie od 1 stycznia żOI4 roku do 30 kwietnia 2014 roku. Terminy zostaną
precyzyjnie określonew załączniku do umowy z Wykonawcą. Zarnavłiający zastrzega sobie
pru*o do zmiany terminu/terminów usługi na 3 dni przed planowana datą szkolenia.
4, Wykonawc a zobowiązany jest do dostarczenia własnych naczyń, sztuóców i
wszystkicir pozostńych elementów wymaganych do prawidłowej realizacji usługi, jak
również do serwowania posiłków oIaz uprzątnięcia każdorazowo pomieszczenia Po
zakończęniu szko eni a.
1
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1.

Planowany termin / terminy noclegu w trakcie trwania dwudniowych szkoleń: w
okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 kwietnia 2014 roku. Terminy zostaną precyzyjnie
określone w załączniku do umowy z Wykonawcą.
2. Nocleg obejmuje od 1 do 2 dób,w zależnościod zapotrzebowania.
3. Zamawtający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu/terminów szkoleń a w
związku z tym tęrminu/terminów noclegów najpóżniej na 3 dni przed planowanym
zakwaterowaniem uczestników szkolenia.
4, Liczba osób korzystających z usługi hotelarskiej - maksymalnie 23 osoby.
Zarnawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby osób korzystających z noclegu
najpóżniej w terminie 3 dni przed planowanym zakwaterowaniem uczestników szkolęnia.
5. Zakwaterowanie w pokojach jedno- i dwuosobo!\rych w zalężnościod liczby kobiet
w stosunku do liczby mężczyzn oraz|iczby uczestników.
6. Pokoje z osobnym węzłem sanitamym.
7. Śniadania wliczone w cenę pokoju.
8. Standard pokoi nie moze byc niższy niż standard turystyczny. Pokoje wyposażone
dodatkowo w pościeli ręczniki
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Zakup usług hotelarskich (noclegovvych) wraz z usługami restauracyjnymi i dotyczącymi
podawania posiłków polegających na zapewnieniu całodziennego wyżywienia oIaz serwisu
kawowego na 1 (iedno) dwudniowe szkolenie realizowane w województwie warmińskomazurskim, w powiecie elbląskim w miejscowości Zastawno, Miejsce: Gospodarstwo
Agroturys Ę czae i Ekofarma,,Vitalis", Zastaw no 37, 14-420 MĘnary.
Odległośćod miejsca realizacji szkolenia nie może być większa niż 5 km.
Wyzywienie w miejscu odbywania się szkolenia

przerwa kawowa (pierwszy i drugi dzięń szkolenia) oraz
Kolacja (pierwszy dzień szkolenia). Posiłki zostaną podane w temperaturze odpowiedniej dla

1.

Obiad dwudaniowy

i

kazdego rodzaju dania.

I.
a.
b.
c,
d.

Obiaddwudaniowy ztlwzg|ędnieniemnastępującychpozycji:

Zwa

Danie główne mięsne
Dodatki: ziemniaki, tyż,frytki, surówki
Napoje zimnę,. woda mineralna niegazowana, woda mineralna gazowana, sok

il.

Przerwakawowa I i II dnia w godz. 9-16,bez ograniczeń: woda, soki, kawa, herbata,
cukier, śmietaŃa, cytryna, ciastka

m.
a.
b.
c.
d.
e.

Kolacja:
Bufęt zzimnymiprzystawkami
Dodatki: pieczywo
Danie główne mięsne w formie ciepłego posiłku
Napoje ciepłe: kawa, herbata, (dodatki: cytryna, cukier, mleko);
Napoje zimne: soki, woda mineralna gazowaną woda mineralna niegazowana;

Liczba osób korzystających z usługi restauracyjnej - maksymalnie 23 osoby.
Zamawiający zastrzega sobie pTawo do ostatecznego potwierdzęnia liczby osób
korzystających z usługi restauracyjnej i w zwięku z tym \iczby posiłkow w terminie 3 dni

2.

przed datą r ozp o częcia szko lenia.
Planowany termin / terminy realizacji zamówienia w trakcie trwania dwudniowych
szkoleń w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 kwietnia 2014 roku. Terminy zostaną
precyzyjnie określonew zŃączniku do umowy z Wykonawcą. Zamawiapcy zastrzega sobte
prawo do zmiany terminu/terminów usługi na 3 dni przedplanowana datą szkolenia.

3.

4.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia własnych naczyń, sztuóców i
wszystkich pozostałych elementów wymaganych do prawidłowej realizacji usługi, jak
równiez do serwowania posiłków oraz uprzątnięcia każdorazowo pomieszczenia po
zakohczeniu szkolęnia
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1.

Planowany termin / terminy noclegu w trakcie trwania dwudniowych szkoleń: w
okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 kwietnia 2014 roku. Terminy zostaną precyzyjnie
określone w zńącznlku do umowy z Wykonawcą.
2. Nocleg obejmuje od 1 do 2 dób,w za\ężnościod zapotrzębowania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminr-r/terminów szkolęń a w
związku z tym terminu/terminów noclegów najpóżniej na 3 dni przed planowanym
zakwaterowaniem uczestników szkolenia.
4. Ltczba osób korzystających z usługi hotelarskiej - maksymalnie 23 osoby.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby osób korzystających z noclegu
nĄpóźniel w terminie 3 dni przed planowanym zakwaterowaniem uczestników szkolenia.
5. Zakwatęrowanie w pokojach jedno- i dwuosobowych w zależnościod liczby kobiet
w stosuŃu do liczby mężczyzn orazliczby uczestników.
6. Pokoje z osobnym węzŁem sanitarnym.
7. Śniadania wliczone w cenę pokoju.
8. Standard pokoi nie może byó niższy niz standard turystyczny. Pokoje wyposażone
dodatkowo w pościeli ręczniki.
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Zakup usług hotelarskich (noclegolvych) wraz z usługami restauracyjnymi i dotyczącymt
podawania posiłków polegających na zapewnieniu całodziennego wyżywienia oraz serwisu
kawowego na 5 (pięć) dwudniowych szkoleń realizowanych w województwie lubelskim, w
powiecie puławskim w miejscowości Końskowola. Miejsce: ODR Końskowola, ul.

Pożowska 8, 24-130 Końskowola

Odległośćod miejsca realizacji szkolenia nie może być większa niż 5 km.
Wyżywienie w miejscu odbywania sięszkolenia

przerwa kawowa (pierwszy i drugi dzięń szkolenia) oraz
Kolacja (pierwszy dzieńszkolenia) . Posiłki zostanąpodane w temperaturze odpowiedniej dla
kńdego rodzaju dania.

i

1.

Obiad dwudaniowy

I.

Obiad dwudaniowy z uwzględnieniem następuj ących po zycj i
Zupa
Danie głowne mięsne
Dodatki : ziemniaki, ryż, ftytki, surówki
Napoje zimne: woda mineralna niegazowana, woda mineralna gazowana, sok

a.

b.
c.
d.

:

11.

Przęrwakawowa I i II dnia w godz. 9-I6,bez ogtaniczeń: woda, soki, kawa, herbata,
cukier, śmietaŃa, cytryna, ciastka

ilI.
a.
b.
c.
d.
e.

Kolacja:
Bufet z zimnymi przystawkami
Dodatki: pieczywo
Danie główne mięsne w formie ciepłego posiłku
Napoje ciepłe: kawa, herbata, (dodatki: cytryna, cukier, mleko);
Napoje zimne: soki, woda mineralna gazowaną woda mineralna niegazowana;

Liczba osób korzystających z usługi restauracyjnej - maksymalnie 23 osobY.
ZamawtĄący zastrzega sobie prawo do ostatecznego potwierdzenia liczbY osób
korzystających z usługi restauracyjnej i w związku z tym Iiczby posiłkow w tęrminie 3 dni

2.

przed datą rczpo częcia szko lenia.
planowany termin / terminy realizacji zamówienia w trakcie trwania dwudniowYch
szkoleń w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 kwietnia 2014 roku. Terminy zostaną
precyzyjnie określonew załącznlku do umowy z Wykonawcą, Zalnawiający zastrzega sobie
pru*o do zmiany terminu/terminów usługi na 3 dni przed planowana datą szkolenia.

i.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczęnia własnych naczyń, sztuóców i
wszystkicir pozostałych elementów wymaganych do prawidłowej realizacji usługi, jak
również do sęrwowania posiłków oTaz uprzątnięcia kńdorazowo pomieszczenia Po

4,

zakończeniu szko eni a.
1
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1.

Planowany termin / terminy noclegu w trakcie trwania dwudniowych szkoleń: w
okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 kwietnia 2014 roku. Terminy zostaną precyzyjnie
określone w zńączniku do umowy z Wykonawcą.
2. Nocleg obejmuje od 1 do 2 dób,w zależnościod zapotrzebowania,
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany tęrminu/terminów szkoleń a w
związku z tym terminr.r/terminów noclegów nąpóżniej na 3 dni przed planowanYm
zakwaterowaniem uczestników szkolenia.
4. Liczba osób korzystających z usługi hotelarskiej - maksymalnie 23 osobY.
Zarlawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby osób korzystających z noclegu
najpóźniej w terminie 3 dni przed planowanym zakwaterowaniem uczestników szkolenia.
5. Zakwaterowanie w pokojach jedno- i dwuosobolvych w zależnościod liczby kobiet
w stosuŃu do liczby mężczyznorazltczby uczęstników,
6. Pokoje z osobnym węzłem sanitarnym.
7, Śniadania wliczone w cenę pokoju.
8. Standard pokoi nie może być nizszy niż standard turystyczny. Pokoje wyposazone
dodatkowo w pościeli ręczniki
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Załqcznik nr 2 do SII4/Z

Wzór Umowy - istotne postanowienia umowy
Zawartaw

o

dniu

2014 r. pomiędzy

Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej ,,POLSUS'
siedzibą przy ul. Ryżowej 90 w Warszawie, NIP 5ż6-17-18-940, REGON
000 8 72 6 8 0, KRS 0000 1 04403 reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu Głównego PZHiPTCh
,,PoLSUS"
- Wiceprez esa Zarządu Głównego PZHiPTCh
,,PoLSUS"
Zw arry m dalej Z 1rMAWI AJĄ C YM
Dokumenty potwierdzające numery NIP, REGON oraz KRS stanowiązałącznik nr l

z

z

NIP

,REGON

KRS

siedzlbą

reprezentowanym przez:

a
a

Zwanym dalej WYKONAWCĄ
Dokumenty potwierdzające numery NIP, REGON oraz KRS stanowią zńączniknr 2,

§1
1.

2.

został,a zawarIa w wyniku udzielenia
w
trybie przetar gu nieo gr aniczone go, na
zamówienia publicznego przeprowadzonego
podstawie ustawy z dnia 29 stycznta 2004 r. Prawo zamówięń publicznych (Dz, U.
z 2010 r. Nr 1 13 , poz,7 59).
Wykonawca oświadcza,że spełnia waruŃi określone w ar1. 22 ust, 1 ustawy, o ktorej
mowawust. 1.

Strony oświadczają, że niniejsza Umowa

§2

1.

2.

3.

Przedmiotem umowy jest usługa restauracyj na i dotycząca podawania posiłków otaz
usługa hotelarska zwanateż dalej zadanięm.,
Wykonawc a zobowiązuje się dostarczyć usługę restauracyjną i dotyczącą podawania
posiłków oTaz usługę hotelarską dla uczestników dwudniowego szkolenia pt.
,,Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt" realizowanego na podstawie
Umowy o przyznanie pomocy nr 00002-6900-FA1900396113 w ramach działania
,,Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i lęśnictwie" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2001-2013, zawartej pomiędzy
Polskim Związkiem Hodowców i Producęntow Trzody Chlewnej ,,POLSUS" a
Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA z siedzibąw Warszawie.
Wykonawc a zobowięuje się dostarczyć usługę cateringową w trakcie trwania
przedstawioną ofertą z
dwudniowego szkolenia, zgodnie z
dnia..
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4.

Wykonawca zobowiązuje się do rcaltzacji usługi w terminie / terminach, zgodnie z
załącznikiem nr 4 do Umowy oruz Wtńa zgodę na zmianę ww. terminu/terminów
ptzez Zamawiającego najpóźniej w czasie 3 dni przed datą planowanej usługi
restauracyjnej.

3.

6.

7.

8.

Zamawiający zobowiązuje się do potwierdzęnia ostatecznej liczby uczestników, a w
związku z tym liczby posiłków, najpóźniej w terminie 3 dni przed datą realizacjt
usługi restauracyjnej.
Z Ęfi;łu wykonania usługi restauracyjnej Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę
brutto za każdego uczestnika szkolenia (słownie złotych:
00/100) płatnąw ciągu 2I dni od daty otrzymaniafakturylrachuŃu na konto nr
Wykonawc a zobowiązuj e się zapewnić warunki zakwaterow ania, zgodnte z
przedstawioną ofertą z dnta
Wykonawca zobowtązuje się do realizacji usługi hotelarskiej w terminie / terminach,
zgodnie zńącznikiem nr 4 do Umowy oraz wyrńa zgodę na zmianę ww.

terminr/terminów przez Zamawiającego najpóźniej w czasię
planowanego noclegu.

9.

n.

11.

12.

13.
14.

1.

2.

ZamawiĄący zobowięuje

się do

3 dni przed

potwierdzenia ostatecznej

liczby

datą
osób

korzystających z noclegu najpóźniej w terminie 3 dni przed datąrealizacji usługi.
.... brutto
Z tytułu wykonania usługi Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę
jednoosobowy
(słownie złotych:
.00/100) za każdy wykorzystany pokój
........brutto (słownie złotych:. .........00/100) za
oraz kwotę....
każdy wykorzystany pokój dwuosobowy płatną w ciągu 2l dni od daty otrzymania
rachuŃu/faktury na konto nr ,.. .
Termin realizacji Zadania od 1 stycznia2)l4 r. do 30 kwietnia 2014 r.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5 i 10 zaspokaja wszelkie roszczęnta
Wykonawcy wobec Zamawiającęgo ztltułu wykonania umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 5 i 10 zostanie pomniejszone o wartoŚĆ
tych elementow Zadania, które nie zostały wykonane w sposób należyty lub nie
zostały wykonane.
Podstawą do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez ZamawiĄącego jest
stwierdzenieprzezZamawtającego terminowego i prawidłowego wykonaniazadanta.

§3

Wykonawca zobowięuje się poinformować Zamawiającego nięzwłocznie, w formie
pisemnej, o wszelkich istotnych okolicznościach, które mogą mieć wpływ
na wykonanie Zadania przez Wykonawcę.
Wykonawca zapŁaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) za niewykonanie Zadania w wysokości 15 % całkowitej kwoty
wynagrodzenia brutto,
b) za opóznienie z przy azyn zależny ch od Wykonawcy w wykonaniu Zadania - w
wysokości 0,05Yo kwoty wynagrodzenia brutto zakażdy dzień opóźnienia
c) zanaluszenie § 7 ust. 1 - w wysokości15 oń całkowitej kwoty wynagrodzenia
brutto.

3.
4.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośćza jakośó rcalizacji Zadanta.
Wykonawca nie możę powierzyć wykonania Zadania innym podmiotom, bez
uprzedniej pisemnej zgody ZamawiĄącego.
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5.

Za dzińania lub zanięchania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie

Zadania, Wykonawca odpowiad a jak za własne.
6. W razie naruszenia przez Wykonawcę ust. I Zamawialącemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, niezależnie od prawa
domagania się od Wykonawcy zapłaty kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 2
pkt.3.

§4
l. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Umowa zostaje sporządzonaw Zjednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla WykonawcY
i 1 dla Zarnawiającego.
W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 t. o prawie autorskim i
prawach pokrewnychorazustawy, o której mowa w § 1 ust. 1.
4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w zwtązku z realizacją niniejszej umowy będą
rozpatrywane przez sąd powszechny właściwymiejscowo ze względu na siedzibę
Zamawnjącego.
dnia
czas określonyod
5. Umowa zostaje zawatta na
do

6.

i'"rią

zę stron przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy na piśmieZ

zachowaniem

j

ednomiesięczne go okresu wypowiedzenia.

§9
Następujące zŃączniki do umowy stanowią jej integralną częśc:
1) Dokumenty potwietdzające numery NIP, REGON oraz KRS Zamawiającego
2) Dokumenty potwierdzające numery NIP, REGON oraz KRS Wykonawcy
3) Oferta Wykonawcy narealizację zadania
4) terminy i miejsca realizacji szkoleń
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